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Abstrakt 
                                                                                                     Antal sidor: 32 st.  

 

 

Uppsatsen är skriven ur ett postmodernt och identitetsskapande perspektiv och handlar 

om hur designhistoria skapas i en nyutkommen vintagebok. Studien undersöker hur 

vintagebilder kan verka som en ny konstruktion av designhistoria. Detta undersöks 

genom semiotiska analyser av fem stycken bilder, hämtade ur boken Vintageparty 

(2013) och diskuteras sedan i relation till de sedvanliga designhistorieböckernas 

beskrivning. Resultatet tolkas utifrån identitetsskapande, postmodern och semiotisk 

teori.  

 

Undersökningen visar att vintagebokens skapare, vilka jag valt att kallar för 

bricholeurer1 själva kombinerat de föremål som finns med i bilderna. Istället för en 

traditionell designhistorisk beskrivning flyttas identitetsskapandet, genom design, ut i 

det offentliga rummet. Studien visar också att bilderna kan kopplas till postmodern stil,  

detta då bilderna visar upp eklektiska sammansättningar av föremål.  

 

Att ta till vara på olika föremål, genom att återvinna dem, visar på en miljövänlig 

designhistorik. Genom den identitetsskapande teorin, går det att konstatera att 

vintagebilderna till stor del konstruerar en individualitet, eftersom föremål valts ut och 

sammansatts så som skaparna av boken själva önskat. Kanske kan man påstå att 

bilderna skapar designhistoria på ett nytt sätt, i en ny skepnad?  

 

Nyckelord 
Identitetsskapande, Postmodernitet, Semiotik, Designforskning, Designhistorieböcker, 

Vintage, Eklekticism, Bricoleur.  

 

 
                                                
1 Kerstin Sylwan, Johanna Stål & Sara Danielsson, Materialens magi: design för en skräpfri värld 
(Göteborg: Camino, 2012), 8. 
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1 Inledning  
 
 

 
                                                                     (Vintageparty (2013:137) 

 

1.1 Ämnesval  

Ofta möts vi av bilder som försöker frammana föreställningar av svunna tider. I bilden 

ovan ser vi två kvinnor som poserar framför ett svart piano. På pianot ser vi två 

kandelabrar, med ljus som står och brinner, en vas med röda och vita rosor. Bakom 

pianot ser vi en vägg, med medaljongtapeter. Väggen pryds av ett ett guldinramat 

porträtt. Kvinnan till vänster bär en svart klänning med en glittrande brosch som sitter 

fäst i klänningens urringning. En påfågelliknande fjäder sitter fäst i kvinnans korta, 

svarta hår. Kvinnan till höger bär en koboltblå, långärmad, draperad klänning. Ett långt 

pärlhalsband hänger runt halsen och i hennes blonda page sitter ett svart band vilket 

pryds av ett glittrande smycke. Deras ögon tittar med frånvarande blickar ut ur bilden, 

samtidigt som kvinnorna plutar med sina blodröda läppar.”1920- talet, dekadent och 

dramatiskt” står det i bildtexten.2 Bilden är hämtad från boken Vintageparty (2013),  

                                                
2 Linda Hansson, Louise Lemming & Emma Sundh, Vintageparty: fyndiga tips för flärdfulla fester 

(Stockholm: Norstedt, 2013), 136.  
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vilken i stora drag handlar om hur man skapar och kombinerar vintageföremål som 

tillbehör för festliga tillfällen. På ett lyxigt sätt målar bilden upp en föreställning om vad 

som kategoriserar 1920- talet. Ur ett samhällsrelevant perspektiv undrar vi kanske om 

just lyx och flärd kan kategorisera 1920- talet i stort? Är detta kanske en klass- och 

smakfråga? Då en bild sätts samman på detta vis, blir bilden en slags makt och 

identitetssymbol?  

 

Jag har intresserat mig för vad som händer då en nyproducerad vintagebok visar upp 

dukade bord genom olika årtionden, från sekelskiftet 1900, fram till 1940- talet. Det här 

arbetet undersöker hur designhistorien görs utanför designhistorieböckerna.  

Forskningsfrågan är att ta reda på hur designhistoria kan skapas genom bilder som 

liknar bilden ovan. Studien har uppmärksammat en växande trend i utgivandet av 

vintageböcker. Idag framträder vintage och second hand som fenomen någonstans 

mellan ”gör det själv”- böcker3 och tv program som antikrundan.4 Det föreligger en 

slags trend i att lyfta fram gamla föremål och då ofta med ett miljömässigt 

hållbarhetstänk. Jag har intresserat mig för de föremål som förekommer i bildmaterialet 

och valt att ta reda på vilka kontexter de kommer ifrån och vad sammansättningen av 

föremålen säger om den tid vi lever i idag. Designhistorikern Penny Sparke skriver om 

att objekten, precis som vi människor har liv och att deras mening förändras i relation 

till vilken tid de befinner sig i. På samma gång, förmedlar objekten sina ursprungliga 

betydelser i sin nya kontext.5 Jag menar att det viktiga blir här att studera vad bilderna 

förmedlar och vad de säger om vår samtid.  

 

I arbetet studeras boken Vintageparty (2013), där inredningsdesign står i fokus. I 

studien jämförs fem stycken bilder med de sedvanliga designhistorieböckernas 

beskrivning av de tidsepoker som bilderna ska representera. Studien vill diskutera hur 

designhistoria kan skapas idag. Forskningens ambition är att vidga synen på de föremål 

som finns runtomkring oss.  

 

                                                
3 http://www.adlibris.com/se/avdelning/gor-det-sjalv-handbocker-hemunderhall-9283 (hämtad: 2015-11-
29).  
4 http://www.svt.se/antikrundan/ (hämtad: 2015-11-29).  
5 Penny Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste (Halifax:Press of the Nova Scotia College 
of Art and Design, 2010), xxiv.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Studien intresserar sig för hur designhistoria skapas i en vintagebok som gavs ut år 

2013. Syftet med studien är att jämföra bilder ur boken Vintageparty, med hur 

designhistorieböcker framställer och beskriver den tidsperioden som bildernas 

sammansättningar ska representera.  

 

Följande frågor kommer att besvaras utifrån semiotiska analyser samt genom 

identitetsskapande teori.  

 

-Vilka typer av föremål förekommer i boken Vintageparty (2013) och vad säger dessa 

om vår samtid?  

 

-Vilka skillnader och likheter finns i hur årtiondena mellan 1900-1940 framställs i 

designhistorieböcker jämfört med vintagebilder i boken Vintageparty (2013)? 
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1.3 Forskning om designhistorieskrivning 

 

Nedan presenteras tidigare forskning samt teoretiker som är och har varit betydelsefulla 

för designforskningen. Fokus är på de forskare som varit verksamma inom 

designområdet, även om också andra intressanta forskare nämns.  

 

Penny Sparke har bedrivit forskning inom det postmoderna designfältet då hon bland 

annat skrivit böckerna As Long As It´s Pink; The Sexual Politics of Taste6 och Design 

och postmodernitet- en introduktion.7 I Design och postmodernitet- en introduktion, 

skriver Sparke om den förskjutning mot en konsumtionskultur vilken utvecklats 

från1900- talets mitt, fram till 2000- talet. Sparke skriver om hur konsumtionskulturen 

blivit en meningsskapande faktor, där skapandet av identitet blir ett betydande inslag i 

vår samtid. I boken As Long As It´s Pink; The Sexual Politics of Taste skriver Sparke 

om postmodernismens stilblandningar och att dess viktigaste budskap är att riva 

barriären mellan högkulturen och populärkulturen.  

 

Sparke skriver om föreställningen om kulturell pluralism, om betydelsen av ’skillnader’ 

mellan kulturella grupper och ett engagemang för ett brett spektrum av estetiska 

möjligheter istället för en enda, så kallad monolitisk stil. Dessa tankegångar födde under 

1970- och 80 talen en återupplivad tanke om könsbestämda marknader, vilket inte hade 

varit förekommande sedan slutet av 1950- talet. Sparke skriver om så kallade 

nischmarknader, vilket innebär att varor kunde riktas till olika typer av sociala och 

kulturellt definierade konsumentgrupper. Det vanligaste var att dessa nischmarknader 

vände sig till kvinnliga konsumenter. Dessa varor var baserade på stereotyper, vilka 

även tog hänsyn till ålder, livsstil och klass. Varor som exempelvis kontorsmöbler, 

kameror, hifi-anläggningar laddades nu med högt laddade symboler som riktades till 

olika kulturella grupper och gjorde skillnad mellan könen.8 Sparke skriver också om det 

identitetsskapande som hör till dessa olika marknader och hur den postmodernistiska 

formgivaren skapade ett utrymme för valmöjlighet bland varorna. Detta till skillnad från 

den modernistiske formgivaren som hade en övertygelse om att han visste vad som va 

                                                
6 Penny Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste (Halifax: Press of the Nova Scotia 
College of Art and Design, 2010).  
7 Sparke, Penny, Design och postmodernitet: en introduktion (Stockholm: Raster, 2009).  
8 Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste, 166.  
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bra för konsumenten.9 

 

Ann Thorpe har skrivit Design för hållbar utveckling.10 Thorpe skriver om hur vi ofta 

ser på återvinning ur ett designsammanhang. Dessutom skriver Thorpe om hur 

postmodernisterna gjorde revolt mot strängheten under modernismen samt hur 

postmodernismen både sammanfallit och vuxit fram ur konsumismen.11 

Postmodernisternas budskap är att "lätta upp", och vars fokus blivit känslouttryck som 

att återinföra det roliga, infallsrika och lustfyllda.12 Huvudtanken med detta är att 

användarna lägger in mening i föremål och att det visas upp ett känslomässigt och 

mänskligt uttryck.  

 

Adrian Forty har skrivit boken Objects of Desire.13 Forty skriver om hur vi omger oss 

av föremål som vi tar för givna. Föremål kan betyda mer än vad vi kanske tror när vi ser 

till att varje föremål blivit designad i en specifik kulturell kontext.14 Forty slår fast att 

design ofta har att göra med ideologi och ekonomi, samt om hur designen använts för 

att uttrycka identiteter. Ett exempel är hur design hjälpt olika organisationer och 

gruppers sätt att uttrycka sig på. Sjörövare, arméer, flottor religiösa grupper och 

moderna företag har alla använt sig av återvunnen design för att förmedla idéer om vad 

de står för och vad de vill förmedla till omvärlden.15  

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

1.4.1 Postmodernism 
 

Det finns mycket forskning som handlar om konsumtion och identitet. Inom dessa fält 

är sociologen Jean Baudrillard en av de främsta postmoderna teoretikerna. Baudrillard 

har beskrivit det identitetsskapande som en aspekt av det postmoderna 

                                                
9 Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste, 166-167.  

10 Ann Thorpe, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur (Stockholm: Raster, 2008).  

11 Thorpe, Design för hållbar utveckling, 19-20.  
12 Ibid,. 20.  
13 Adrian Forty, Objects of desire: design and society 1750-1980 (London: Thames and Hudson, 1986). 
14 Forty, Objects of desire: design and society 1750-1980, 6.  
15 Forty, Objects of desire: design and society 1750-1980, 222.  
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konsumtionssamhället.16 Enligt Baudrillard, så är det inte varan i sig som konsumeras 

utan snarare föreställningen att social status uttrycks genom ”skillnad” i konsumtion av 

olika varor.17  

 

I postmodernismen blandas olika stilar med varandra och tar därför inte hänsyn till det 

tidiga 1900- talets modernistiska formspråk. Postmodernismens viktigaste budskap är 

att riva barriären mellan högkulturen och populärkulturen. Sparke skriver om 

föreställningen om kulturell pluralism m betydelsen av ’skillnader’ mellan kulturella 

grupper och ett engagemang för ett brett spektrum av estetiska möjligheter istället för en 

enda, så kallad monolitisk stil. Dessa tankegångar födde under 1970- och 80 talen en 

återupplivad tanke om könsbestämda marknader, vilket eventuellt inte hade förekommit 

sedan slutet av 1950- talet.  

 

Sparke skriver om så kallade nischmarknader, vilket innebär att varor kunde riktas till 

olika typer av sociala och kulturellt definierade konsumentgrupper. Det vanligaste var 

att dessa nischmarknader vände sig till kvinnliga konsumenter. Dessa varor var baserade 

på stereotyper, vilka även tog hänsyn till ålder, livsstil och klass. Varor som exempelvis 

kontorsmöbler, kameror, hifi-anläggningar laddades nu genom symboler som riktades 

till olika kulturella grupper och gjorde skillnad mellan könen.18 Sparke skriver också om 

det identitetsskapande som hör till dessa olika marknader och hur den postmodernistiska 

formgivaren skapade ett utrymme för valmöjlighet bland varorna. Detta till skillnad från 

den modernistiske formgivaren som hade en övertygelse om att han visste vad som va 

bra för konsumenten.19 

 

1.4.1 Identitetsskapande 
 

Penny Sparke skriver om identitetens utveckling ur begreppet "housecraft"20 och om 

kvinnors estetiska intressen, vilka täckt områdena för konsumtions- och hushållsarbete. 

Dessa områden innebar utövande av smak och kreativt beslutsfattande. Exempel på 

denna typ av arbeten kunde vara att arrangera blommor och dekorera kakor. 

Identitetsskapande arrangemang likt dessa är vad ofta kallats för housecraft, vilket 
                                                
16 Sparke, Design och postmodernitet: en introduktion, 163. 
17 Ibid., 46. 
18 Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste, 166. 
19 Ibid., 166-167.  
20  Ibid., 114. 
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spelat en stor roll för konsumtionen i samhället  och för den kvinnliga identiteten , 

menar Sparke. Housecraft kan kopplas till vad som klassats som fritidssyssla, ett obetalt 

arbete, vilket inte värderades på samma sätt som arbete som sågs som 

välståndsskapande i början av 1900- talet. Medelklasskvinnor i USA och Storbritannien 

utvecklade en modern tradition i verksamheten kring inredning under mellankrigstiden. 

Så kallade hushållsmanualer presenterade en bild som kännetecknas av en spänning 

mellan nuet och det förflutna. I dessa bilder presenterades ofta en realistisk och 

nyttobetonad stil.21 Under postmodernismen har sökandet efter identitet och 

individualitet sedan utvecklats och prioriteras högt.22  

 

För att kunna förklara varför en känner som en gör inför föremål och stilar, använder 

Sparke sig av begreppet "smak". Smaken hjälper oss att kommunicera idéer om 

identiteter och värderingar.23  I inledningen av boken beskriver Sparke den stereotypa 

uppfattningen av den feminina smaken på följande vis: 

 
The stereotypical idea of feminine taste that still pervades our Western, industrialized 

culture- that trivialized set of aesthetic preferences that we all associate with frills and 

furbelows, unnecessary (or so it was believed) display and ornamentation, and an excess 

of gilt and glitter has its roots in the last century.24 

 

Den feminina smaken föddes under den period då begreppen kvinna och hem blev till 

ett och samma, ur en rad omständigheter som tillsammans ledde fram till den 

industriella revolutionen.25 1900- talets industriella kapitalism, påverkade kvinnors 

smaker och värden, snarare än männens  kulturinstitutioner. Detta utvecklade i sin tur 

det kommersiella livets estetiska uttryck av ändringar i marknadsstrategier och 

dessutom i form av varor. Sparke skriver om den maskulina kulturens försök till att 

underminera dess feminina motsättning. Resultatet av denna underminering visar 

ironiskt nog att kvinnor fick ett ökat inflytande.26 Sparke skriver ur ett västerländskt 

perspektiv och ser hemmet som en nyckelfaktor i bildandet av de stereotypa 

uppfattningar om kvinnlighet som dominerat kulturlivet under 1900-talet.27  

                                                
21 Ibid., 107. 
22 Ibid., 124-125. 
23 Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste, 3.  
24 Ibid., 3.  
25 Ibid., 3. 
26 Ibid., 163.  
27 Ibid., 4.  
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Under modernismen tillhörde männen det så kallade arbetande, rationella livet. 

Männens livsvärld kom då att handla om bland annat tekniska framsteg. Samtidigt  

sattes kvinnorna in i hemmets miljö. Den maskulina och modernistiska dominansen 

kom på grund av denna separation att skapa värdesystem och sätt att förhålla sig till 

världen. I värdesystemet kom kvinnorna i andra ledet.28 Sparke skriver om att kvinnor 

trots detta värdesystem lyckats ta den maskulina kulturen i egna händer genom att göra 

massproducerade, maskulina föremål till feminina. Enligt Sparke så har den kvinnliga 

smaken och hemmets materiella kultur ofta pekats ut på ett sarkastiskt vis och avfärdats 

som kitsch. Konsumtion har på så sätt spelat en viktig roll i den kulturella 

konstruktionen av kön. Detta eftersom man införlivat stereotypa kvinnliga attribut i 

föremål genom former och material. Då kvinnor valt ut dessa objekt och arrangerat dem 

i sina hemmiljöer, har de också både format och förstärkt könsidentiteter.29 

 

 
1.4.3 Semiotisk teori  
 

Semiotik är ett samlingsnamn för teorier som ser tecken som betydelsebärare. Semiotik 

intresserar sig för kommunikation och meningsskapande och som undersöker den 

mänskliga betydelseproduktionen. Gemensamt för alla semiotiska teorier är att 

artefakten eller andra uttryck är någonting man kommunicerar via och att vi som 

individer har möjlighet att tyda dessa som budskap eller bärare av mening.30 Semiotik 

ger oss ett annat språk och ramverk för att förstå de mångfacetterade kopplingarna 

mellan bild och betraktare samt mellan bild och samhälle.31 Professorn Anders Marner 

har i sin avhandling Burkkänslan32, hämtat sin tolkning av den semiotiska teckenläran 

från semiotikern Göran Sonesson. Marner skriver om att språk, bild, medier och 

symboler innehåller tecken av olika slag och att vissa föremål också kan vara tecken.33 

 

 

                                                
28 Ibid., 4.  
29 Ibid., 8.  
30 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck (Lund: 

Studentlitteratur, 2012), 41-42.  
31 Anne D'Alleva, Methods & theories of art history (London: Laurence King, 2012), 27.  
32 Anders Marner, Burkkänslan: surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med 

semiotisk metod, (Umeå: Universitet, 1999).  
33 Marner, "Burkkänslan", 22. 
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1.5 Metoder och genomförande  

 

1.5.1 Material och urval  
 

I analysarbetet har fem bilder från boken Vintageparty34 analyserats och tolkats. 

Analysen har haft fokus på de föremål som finns med i bilderna och jämförs sedan med 

hur designhistorieböcker illustrerar samma årtionden. I arbetet används Lasse 

Brunnströms bok Svensk designhistoria35 och även Hedvig Hedqvists bok Svensk form- 

internationell design.36  

 

Ett stort antal av bilderna i boken Vintageparty visar dukade bord. Utifrån temat dukade 

bord som därmed blir en avgränsning av materialet, har fem stycken bilder valts ut. 

Vardera bild får representera ett årtionde av 1900- talets tidigare hälft. Bilderna är 

intressanta då de innefattar flera olika sorters designföremål som komponerats i en och 

samma bild. På grund av studiens omfång har totalt fem stycken bilder analyserats. 

Bilderna som valts ut ligger till grund för ett kvalitativt resultat. Med tanke på att 

primärmaterialet publicerats i Sverige, har jag valt att utgå ifrån designhistorieböcker 

som även de publicerats i Sverige. På så sätt begränsas arbetet främst till svensk 

designhistoria.   

 

 

1.4.1 Etiska överväganden 
 

 

Det är viktigt att informera redaktörer och den som fotograferat bilderna i boken som 

jag hämtat studiens primära bildmaterial ifrån. Då jag kontaktat bokens redaktörer och 

fotograf, har jag därför informerat om bildernas användningsområde i studentuppsatsen. 

Fotografen till bilderna har visat på samtycke och godkänt att arbetet använder 

bildmaterialet. Ett villkor är dock att bilderna inte används i ett kommersiellt 

sammanhang, vilket studien inte har för avsikt att göra.  

 

                                                
34 Hansson, Lemming & Sundh, Vintageparty: fyndiga tips för flärdfulla fester, 136. 
35 Lasse Brunnström, Svensk designhistoria (Stockholm: Raster, 2010).  
36 Hedvig Hedqvist, Svensk form internationell design (Stockholm: Bokförlaget DN, 2007).  
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1.7 Analysmodeller 

Från materialet har fem stycken bilder valts ut för analys. Bilderna har analyserats 

genom en semiotisk analysmodell. Nedan följer en beskrivning av den semiotiska 

analysen och vilka begrepp som använts i analysarbetet. Utöver bildanalyserna har 

även, med hjälp av semiotiska verktyg, textanalyser av de huvudrubriker som finns med 

i bildernas tillhörande textsidor genomförts.  

 

1.7.1 Semiotisk analysmodell 
 

I den semiotiska analysmodellen utgår man från den så kallade livsvärlden, vilken 

beskrivs vara bildens grundläggande skikt.37 Denna första, grundläggande nivå kallas 

för det denotativa skiktet. Den andra delen av den semiotiska analysen grundar sig i den 

varseblivna världen där det är bildens sammanhang som ger betydelser. Inom 

semiotiken används något som kallas för bildens piktorala och plastiska skikt. Det 

piktorala skiktet är det skikt där en illusion av det som innehåll och uttryck läses. Det 

plastiska skiktet är mer svårdefinierat då det ansvarar för bildens stämning och 

upplevelse på ett djupare plan,  till exempel hur färgen är applicerad på en målning och 

vad detta uttrycker vad det gäller upplevelser och känslor. Den andra delen kallas även 

för bildens konnotativa nivå. Den konnotativa nivån beskrivs som en underliggande 

kunskap om att ett föremål kan relateras till ett annat föremål.38 Till bildens konnotativa 

nivå knyts även bildens bildspråkliga sammansättningar.39  

 

Inom semiotiken finns det tre olika teckentyper, nämligen index, ikoniskt och 

konventionellt tecken.40 Språket, alltså den skriftliga texten i bilden är vad man kallar 

konventionella tecken. Den schweiziske lingvisten och strukturalisten Ferdinand de 

Saussure hävdar att språket är ett system av tecken där de ingående elementen i ett 

språkligt tecken i uttryck och innehåll, är fritt relaterat. Det konventionella tecknet har 

därmed ingen annan relation mellan uttryck och innehåll än att man lärt sig den.41  

                                                
37 Hedqvist, Svensk form internationell design, 21.  
38 Ibid., 22.  
39 Anders Marner, Tema: Bildanalys, Institutionen för estetiska ämnen (Umeå: Umeå universitet, 2009, 

25-26.  
40 Marner, Tema: Bildanalys, Institutionen för estetiska ämnen, 23.  
41 Marner, "Burkkänslan", 137.  
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Intertextualitet handlar om bildens relation till andra bilder och sociala, kulturella 

fenomen. Ingenting skapas från intet, utan allt kommer ur någonting annat. En målning 

är inte en skapelse av endast en konstnär, utan det är transformeringar av tidigare bilder 

och idéer.42 När vi som betraktare möter bilder gör vi det oftast tillsammans med andra 

bilder eller tillsammans med andra medier, som till exempel text eller ljud. För att få en 

merförståelse för verket vi analyserar, behöver vi inkludera intilliggande medier.43 

Konstruktionsart är det sätt som bildtecknet är uppbyggt och här skiljer man mellan 

exempelvis fotografi, målning, film, teckning. Funktionsart handlar om de funktioner 

eller sociala effekter en bild kan ha. Vet vi vilken funktion en bild har kommer vi förstå 

bilden på ett visst sätt. Cirkulationsart avser de kanaler där bilden når sina mottagare, 

exempelvis på tv, som vykort eller som tavla.44 Ett ikoniskt tecken kan vara en bild, dess 

färger och former kan vara uttrycket i bilden. Innehållet kan vara ett hus, ett föremål 

eller en människa. I en bild ser vi exempelvis ett materiellt föremål, men det är inte det 

vi först kan se som är det viktiga, istället är det föremålets färger och former som är 

själva innehållet i bildtecknet.45  

1.8 Studiens disposition 

Studien kommer att inledas med ett bakgrundskapitel, vilket är kopplad till studiens 

primärmaterial. Här görs även en kort beskrivning om hur studiens bilder valts ut, samt 

varför dessa är intressanta att studera. Därefter följer resultatkapitlet, där bildanalyser på 

de utvalda bilderna från boken Vintageparty genomförs. 46 Efter det följer ett 

tolkningskapitel som heter Tolkningar av resultatet. Här tolkas resultatet i relation till 

teorier. I tolkningskapitlet redogörs dessutom för svaren på frågeställningarna. Därefter 

följer ett kapitel som heter Diskussion. Här diskuterar jag det som lagts fram i tidigare 

kapitel. Slutligen följer en sammanfattning av arbetet som helhet.  

 

1.9 Begrepp 

I följande text förklaras några av de ord och begrepp som används i analysen.  

 

                                                
42 Ibid., 28-29. 
43 Marner, Tema: Bildanalys, Institutionen för estetiska ämnen, 25-26.  
44 Marner, "Burkkänslan", 35. 
45 Ibid., 23.  
46 Hansson, Lemming & Sundh, Vintageparty: fyndiga tips för flärdfulla fester, 136. 
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Bricoleur 

Ordet bricoleur är ett gammalt ord som betyder ”att jobba med sina händer” med 

”överblivna” material. De som rotar bland gamla grejer idag är ofta de människor som 

har ett intresse för återvunna saker och som gör detta av miljömässiga skäl.47  

 

Vintage 

Begreppet vintage används ofta i modesammanhang och då som ett samlingsbegrepp för 

kvalitetsbedömt, retro mode i allmänhet. Vintage är sprunget ur ordet vinskörd och en 

årgång av vin. Begreppet används i vissa kvalitetsviner som tillsammans med ett årtal, 

berättar att vinet är av det angivna årets skörd.48 

 

Eklekticism  

Eklekticism är ett begrepp som står för användning av berättelser och symbolik, genom 

att använda både traditionella och nya ytmönster. Eklekticism kommer av Grekiskans 

”eklektiko´s”, vilket betyder utväljande. Ordet används i vissa läror som 

konstinriktningar, exempelvis genom att sammanföra flera element från skilda håll. 

Begreppet används också i filosofiska sammanhang då en sammanför olika tankar och 

idéer från olika filosofiska system till en sammansatt teori eller lära.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Sylwan, Stål & Danielsson, Materialens magi: design för en skräpfri värld, 8.  
48 Sökord: vintage: http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vintage-(mode) 
(hämtad: 2015-11-29).  
49 Sökord: eklekticism: http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eklekticism 
(hämtad: 2015-11-29).  
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2 Bakgrund 
 
2.1 Att skriva designhistoria - två exempel  

Hedvig Hedqvist har skrivit boken Svensk designhistoria i ett internationellt perspektiv. 

På ett personligt och åskådligt sätt belyser hon varje årtionde under 1900-talet. I boken 

kommenteras även utvecklingen under början av 2000-talet.50 Lasse Brunnströms bok 

Svensk design, inleds med en beskrivning av designens etablering i det framväxande 

industrisamhället och dess spegling av tiden fram till våra dagar. Bokens kapitel är 

tematiska, medan kronologin utgör själva kärnan i framställningen. Framställningen är 

tvärvetenskaplig och förenar traditionell konsthistoria med materiell kulturhistoria. 

Nedan följer en övergriplig redogörelse för hur dessa designhistorieböcker beskriver 

varje årtionde.   

 

2.2.1 Sekelskiftet 1900 

När Hedqvist skriver om 00- talet, alltså sekelskiftet 1900, så beskrivs denna period som 

en tid då optimism och skönhet för alla stod i centrum.51 Det finns alltså en tro om ett 

idylliskt århundrade om att miljöer och ting ska komma att skapa ett mer jämlikt 

samhälle, samt en bättre tillvaro för alla. Det är med hjälp av arkitekter, formgivare, 

konstnärer och skribenter som finns i USA och i Europa, vilka arbetar fram 

modernismen och driver nya idéer om en standardiserad värld. På världsutställningen i 

Paris år 1900 kan man beskåda en ny modern stil som kommer från England, där gamla 

stilar och dekorationer har fått ge vika för en ren och enkel form av ornamentik. Det 

viktiga blir att föra fram designens material där trä och järnsmide är populära inslag.52 

Under denna tidsepok står det svenska hantverket och nationalromantiken högt i kurs. 

Det är tidens nationalromantiker som säger att den svenska identiteten är djupt rotad i 

vår natur och vårt kulturarv.53 Hedqvist menar att Verner von Heidenstam, som är 

författare och poet vid denna tid har en vision om att den svenska formen ska skördas 

vid dikesgrenen och visa sina rötter, sprungna ur en allmoge tradition. Heidenstam 

skriver: "Prästkragen, blåklinten, näckrosen och näckrosbladet - alla står de utanför vår 

egen gärdesgård, ypperliga i form och färg, och väntar endast att, strängt stiliserade, 

                                                
50 Hedqvist, Svensk form internationell design.   
51 Ibid., 9.  
52 Ibid., 10.  
53 Ibid., 12.  
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upplyftas i dekorationens tjänst.54 Sekelskiftet blir den tid då industrialismen har sin 

framfart och då Sverige blir ett industriland. Istället för att enbart vara råvaruleverantör 

till utlandet så säljer Sverige nu även färdiga produkter.55 Brunnström skriver också han 

om sekelskiftets intresse för natur och kultur, vidare en stolthet till det nationella. Två 

exempel på detta är skånebankens entréfasad vilken dekorerades med kål, rovor och 

betor i huggen sandsten. Även telegrafverket i Göteborg fick monumentala ornament, 

bestående av svalor och björnar. Det är ingen tillfällighet att den svenska 

trädgårdskonsten stod i blom och att föreningen Svensk trädgård bildades 1907.56 

 

2.2.2 1910- tal 

1910- talet beskriver Hedqvist som årtiondet som handlar om industrin. Det är 

summeringen av konstindustriutställningen i Stockholm 1909 där man kan fastställa att 

en exklusiv jugendstil som populär. Dock så är det så att de exklusiva 

hantverksprodukterna är av begränsade upplagor och därmed kräver resursstarka 

beställare. Under denna tid blir det så kallade "Larssonska hemmet" det stilideal som 

många dras till. I tidskriften Form 1911, menar Hedqvist att kritikern August Brunius 

skriver om de tre egenskaperna som finns med i Carl Larssons miljöer: "lantlighet, 

anspråkslöshet och ljus brokig färgskala".57 Under denna tid så kommer Wilhelm Kåge 

KG för Gustavsbergs porslinsfabrik med den så kallade arbetsservisen. Servisen är vit 

med en blå dekor som kallas för Liljeblå. Denna vardagsservis med 1700- tals karaktär 

blev snabbt mycket uppskattad.58 Under 1910- talet spelade varuhuskedjorna en stor roll 

i att göra den goda designen tillgänglig för alla.59 Brunnström menar att Gregor 

Paulssen beskrev 1910- talets moderna form i boken Vackrare vardagsvara år 1919. 

Paulssen skriver: "å de industrier, där formen icke är självklar, införa modern skönhet.60 

Under 1910- talet drabbas Sverige av folksjukdomar, vilket bidrar till att hygienen blir 

ett bärande tema i design och produktion.  

 

                                                
54 Hedqvist, Svensk form internationell design, 12.   
55 Ibid., 10.  
56 Brunnström, Svensk designhistoria, 82.  
57 Hedqvist, Svensk form internationell design, 28-29.  
58 Ibid., s 33-34.  
59 Ibid., s 36.  
60 Brunnström, Svensk designhistoria, 89.  
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2.2.3 1920- tal 

Under 1920- talet ska den så kallade vackrare vardagsvaran komma att bli verklighet. 

Den vackrare vardagsvaran innebar att fabrikerna nu skulle producera vardagsvaror av 

högre kvalitet än man tidigare gjort, och som dessutom skulle vara tillgängligt för alla. 

Det är nu som 20- talsklassicismen utvecklas, en stil som är sprungen ur jugendstilen 

och det modernistiska formspråket. Stilen utvecklas genom en mekaniserad tillverkning 

till att bli ett dekorativt formspråk.61 Hedqvist menar att den svenske möbeldesignern 

Gunnar Asplund skapar nu ett nytt rum i hemmet, vilket kallad för "fruns rum" och som 

möbleras med sybord, skrivbord och byrå med toalettspegel. Inom arkitekturens 

formspråk blir en sval elegans signifikativ då många offentliga byggnader färdigställs 

med en så kallad mjuk modernistisk stil.62 Under 1920- talet uppstår ett ekonomiskt 

uppsving, vilket passar borgerlighetens nya resurser.63 På Parisutställningen 1925 lyckas 

de svenska designerna kamma hem tretton guldmedaljer. Den svenske arkitekten Uno 

Åhrén rapporterar dock inte med ett entusiastisk språk om utställningen i sin helhet: 

"prydnadsformer på varje millimeter av tillvaron - hur outsägligt äckligt bleve icke en 

sådan miljö".64 Wilhelm Kåge formger ett flertal nya serviser under 1920- talet, vilka 

formges för olika ändamål. Guld och silverdekorer blir nu alltmer vanliga inslag på 

servisernas dekorer och porslinet utvecklas nu till statussymboler.65 Brunnström skriver 

om dammsugarens utveckling och om hur det svenska märket Electrolux drev 

utvecklingen framåt då de lanserade den släpbara modellen Lux V år 1921. Vidare 

skriver Brunnström om hur den svenska lyxvaruproduktionen utmärker sig under 1920- 

talet. På parisutställningen 1925 framstod Sverige med en exklusiv konst industriell 

produktion då många formgivare visade upp en klassicerande stil med ett antikt ideal.66 

20- tals klassicismen kallades även för Art déco, vilken beskrivs som färgstark, 

dekorativ stil. Brunnström beskriver att lyxiga Art déco interiörer inte hörde till 

vanligheten, men förkom på Svenska Amerika linjens atlantkryssare M/S Kungsholmen.  

 

                                                
61 Hedqvist, Svensk form internationell design, 40.  
62 Ibid., 40.  
63 Ibid., 40.  
64 Ibid., 44.  
65 Ibid., 44.  
66 Brunnström, Svensk designhistoria, 101.   
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2.2.4 1930- tal 

Stockholmsutställningen år 1930 introducerar en ny funktionalistisk stil och modernister 

ställs mot traditionalister.67I boken Acceptera (1931), skriver arkitekter och 

konsthistoriker ett debattinlägg vilket förklarar på vilka sätt som funktionalismen leder 

till ett sundare liv och en bättre framtid. Det råder kärvare tider under 1930- talet, vilket 

för med sig det funktionalistiska tänket även när det gäller design och formgivning. Nu 

byter Wilhelm Kåge från att tidigare producerat porslin för olika ändamål, till att istället 

lansera det funktionella bruksporslinsservisen Praktika år 1933.68 Modernistarkitekter 

vid den radikala Bauhausskolan arbetade fram en ny funktionell stil där stål, glas och 

betong i avskalade geometriska former med närmast ett kubistiskt formspråk stod i 

fokus.69 Stockholmsutställningen som ägde rum år 1930 förde med den nya fabriksstilen 

som var enkel och relativt ändamålsenlig. Silversmeder som tidigare fått kritik för en 

excentrisk, geometrisk och odekorerad stil, fick nu upprättelse. Man talade om att 

hemmens inredning nu skulle bli en nyttoinredning som skulle vara lika rationellt och 

praktiskt som på en arbetsplats.70 

 

2.2.5 1940- tal  

Det andra världskriget frambringar ett ökat intresse för heminredning då det sker bo 

cirklar över hela landet. Bocirklarna startades av Svenska Slöjdföreningen och det som 

diskuterades kretsade främst kring den rådande trångboddheten. Under 1940- talet 

inspireras och verkligställs flera av de funktionalistiska, praktiska idéer som började 

komma under 1930- talet. Funktionalismens tankegods genomsyrar nu samhället.71 

Textur och materialvaror fick nu stå i fokus till skillnad från tidigare dekorerade 

hemmen. Det enkla, släta och ornamentslösa blev istället populärt under 1930- och 40- 

talen. På grund av det rådande kriget så gäller det nu att ta vara på de resurser som finns 

att tillgå. De hårda krigsåren för med sig ett behov av ett mjukt, idylliskt formspråk, 

vilket Hedqvist beskriver som en vänlig och ombonad design Wilhelm Kåges porslin 

formges nu till att få en mjukare, lågmäld design. Ett exempel på Kåges 1940- 

talsproduktion är Cintragodset, vilket Hedqvist beskriver ha mjuka och generösa 

                                                
67 Hedqvist, Svensk form internationell design, 58.  
68 Ibid., 66.  
69 Brunnström, Svensk designhistoria, 109.  
70 Ibid., 113.  
71 Ibid., 115.  
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former.72  

 

 
3 Resultatkapitel 
 
 

De bilder som jag valt att studera i arbetet har ett samlat tema, vilket handlar om dukade 

bord. I de fem olika bilderna framställs dukningar ifrån skilda årtionden, vilka består av 

sekelskiftet 1900, 1910- tal, 1920- tal, 1930- tal och 1940- tal. Dessutom analyseras de 

tillhörande beskrivande bildtexterna, vilka finns med i vardera bilds tillhörande sida. I 

anslutning till analysdelen av bilderna så genomförs en designhistorisk beskrivning av 

varje årtionde, hämtade från två designhistorieböcker. Dessa två böcker kommer i 

studiens fjärde kapitel att kopplas till bildanalyserna.  

 

Innan de semiotiska analyserna påbörjas så vill jag förtydliga hur processen kommer att 

gå till väga. Det gör jag för att underlätta för läsaren, att denne ska kunna följa med i 

texten på ett enkelt sätt. Varje bildanalys använder sig av begrepp från en semiotisk 

analys som jag redan beskrivit i studiens metodavsnitt. Analyserna inleds med att 

beskriva bildens grundläggande nivån det vill säga den denotativa nivån. Därefter följer 

analys av det piktorala skiktet, där illusionen av det som jag kan läsa av innehåll och 

uttryck. Även det plastiska, alltså analysera bildens stämning och upplevelse på ett 

djupare plan. Den konnotativa nivån analyseras även, då analys görs av föremålens 

eventuella underliggande kunskap eller kunskaper. Utöver dessa analysbegrepp beskrivs 

och diskuteras även ikoniskt, konventionellt tecken, intertextualitet, konstruktionsart, 

funktionsart och cirkulationsart. Observera dock att de semiotiska analyserna inte sker i 

en strikt ordning, detta för att göra texten mer levande och göra texten mer spännande 

att läsa.  

 

 

                                                
72 Hedqvist, Svensk form internationell design, 83.  
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3.1 Analyser 

 

3.1.1 Sekelskiftet 1900 

 Bild från Vintageparty, Nordstedts, 2013, 14-15.  

 

 

I bildens denotativa nivå kan jag se något som liknar en vit duk. Duken breder ut sig i 

bilden och på denna ser vi olika föremål. Då bilden är vit och ljus, gör detta att de 

föremål som finns i bilden framträder på ett effektfullt sätt. Det är svårt att se om bilden 

föreställer ett bord, eftersom bilden är beskuren. Det vi kan se ett rundformat silverfat, 

på det största fatet ligger ett mindre vitt fat och på det mindre fatet ligger ett ännu 

mindre fat vilket är har en vit/beige färg med guldfärgade kanter. Alla tre faten har 

böljande, snirkliga former. De böljande och snirkliga formerna som både faten och 

besticken konnoterar till en barock stil. På det mindre fatet ligger ett vitfärgat kort, 

vilket pryds av en lilafärgad blombukett med gröna blad. Runt blomman sitter en rosett, 

gjord av ett vitt spetsband. Det vita, ljusa och fräscha, bryts av med naturens inslag i 
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forma av blommor och blad. Till höger om faten ligger silverbestick i form av en kniv 

och en gaffel. Strax ovanför faten ser vi ett glas och en grön slingrande växt som 

sträcker ut sig över bordet. Glaset är förövrigt fyllt med en ljusgul vätska. Medan nedre 

delen av fotografiet har en stark skärpa, så har istället den övre delen av bilden ett 

oskarpt fokus. I bildens övre kant ser vi en text där det står:  

 
TIPS Ha en blomspruta med vatten till hands om linneduken har blivit skrynklig. Lägg ut 

duken på bordet och spraya rikligt med vatten samtidigt som du stryker ut de skrynkliga 

sjoken med handen. Plötsligt har du fått en till synes nystruken duk. Det är ett av det 

bästa och enklaste husmorstipsen vi vet!73 

 

Bildtexten som förekommer i bilden ger uttryck för ordning och reda då en nystruken 

duk belyses som viktigt eftersom bricholeurerna skriver att det är ett av deras bästa 

husmorstips. Bildens övriga konventionella tecken finns till höger om den nyss 

beskrivna bilden där det högst upp står: "Förtjusande fröpåse". Ordet förtjusande är 

sprunget ur ord som bedårande och hänförande, vilken man kan göra med sin charm 

eller skönhet.74  

  

 

 

 

                                                
73 Hansson, Lemming & Sundh, Vintageparty: fyndiga tips för flärdfulla fester, 94. 
74 Nationalencyklopedin, förtjusande. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/förtjusande (hämtad 2015-12-19) 
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3.1.2 1910- tal 
 

Bild från Vintageparty, Nordsteds, 2013, 94-95.  

 

 

I bilden kan vi se något som liknar ett rödbrunt träbord där olika föremål ligger 

utspridda. Blåa, röda och vita färgkompositioner i bilden återges både i servetten, snöret 

runt den lilla flaskan och det som är målat på tallriken. I mitten av bilden kan vi se två 

tallrikar som ligger på varandra, den ena är av en mindre variant. Det mindre faten har 

en kantlinje vilken vilken består av röda och blåa prickar, dessutom pryds tallrikens 

nedre kant av ett blått ankare. Vid tallrikarnas högra sida ligger en silverfärgad kniv och 

på dess vänstra sida ligger en silverfärgad gaffel. Tallrikarna kröns av en rektangulärt 

formad servett och på servetten ligger något som liknar en råbandsknut. Det vita 

tallrikarna gör att servetten, knuten, de målade prickarna och ankaret sticker ut.  

 

Ovanför tallrikarna står en brunfärgad flaska med en etikett där det står bokstaverat 

"SAILOR beer". Ankaret som pryder tallriken konnoterar "livet till havs". Till vänster 

om flaskan står ett litet glas som är fyllt av en ljusgul vätska och intill den står en 
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mindre glasflaska. Ur den lilla glasflaskan sticker det upp en pappersrulle och runtom 

flaskan syns ett fastknutet litet kort där det står bokstaverat "John". Flaskan liknar en 

flaskpost och ger en känsla av återbruk då man valt att ta tillvara på flaskan i ett nytt 

användningsområde. I fotografiets övre del syns två ytterligare tallrikar som till synes 

identiskt matchar den nyss beskrivna dukningen. Till vänster om bilden som nyss 

analyserats, står en bildtext med rubriken: "Duka i marin stil". Ordet marin kommer av 

latinets mariʹnus, av maʹre ’hav’ och kan även kopplas till Franskans marinen.75 Bilden 

konnoterar ett sjömanstema, då exempelvis bordets trämaterial påminner om de bord 

som ofta presenteras i båtinteriör. Dessutom konnoterar även de blåa, röda och vita 

färgerna i bilden ett sjömanstema.  

 

3.1.3 1920- tal 
 

Bild från Vintageparty, Nordstedts, 2013, 158-159.  

                                                
75 Nationalencyklopedin, marin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marin 

(hämtad 2015-12-19) 
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I bilden syns ett bord vilket kläds av en vitfärgad duk. I bildens nederkant, där skärpan 

är fokuserat, ser vi två vita tallrikar där den ena är av en mindre variant och ligger på 

den större tallriksmodellen. De vita tallrikarna pryds av en vinröd kantlinje. På vardera 

sida om tallrikarna syns guldfärgade bestick. Till höger ligger två knivar, till vänster 

ligger två gafflar och något som liknar en "tassel". En tassel är ett uttryck för ett slags 

tofsliknande prydnadsföremål. Ovanför tallrikarna ligger en guldfärgad silversked. Alla 

tallrikarna kröns av en vit servett som är formad till ett torn. Ovanför tallrikarna ser vi 

ett större glas och ett mindre glas som står intill varandra. Ovanför glasen blir 

fotografiet något suddigare, men vi kan ändå se två likadana dukningar som nyss 

beskrivits. Mittpartiet av bordet kröns av en fyrfotad ljuskandelaber, där fem ljus står 

och brinner. Vi kan även se två silverbrickor där olika former av mat presenteras.   

 

Kandelabern, kristallglasen, silverfaten med mat, de förgyllda besticken och 

guldbeläggningen på tallrikskanterna visar bildens indexikala tecken som pekar på lyx. 

Till bilden hör en sida med text vilken beskriver hur man viker en servett. Högst upp i 

texten står det: "Duka för flärdfull fest!". Ordet flärdfull kommer av ordet fåfäng, vilket 

betyder att man är svag för ytlig prakt och nöjen.76 

 

                                                
76 Nationalencyklopedin, flärdfull. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/flärdfull 

(hämtad 2015-12-19) 
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3.1.4 1930- tal 

 Bild från Vintageparty, Nordstedts, 2013, 74-75.  

 

I bildens nederkant ser vi något som liknar en beigefärgad linväv. Vi ser en tallrik som 

har en vit/beige färg med en ljusgrön kantlinje. På tallriken ser vi något som liknar en 

vitfärgad linneservett med röda linjer. På linneservetten ligger en brun/beige lapp där en 

menybeskrivning står skriven, dessutom syns även en blomsterbukett nertecknad. På 

lappen ligger en rosa/lila färgad blomma med gröna blad och i lappens översta kant 

sitter en klädnypa. Till höger om tallriken ligger silverbestick vilka består av en sked, en 

kniv och en gaffel. Silverbesticken är hopknutna med hjälp av något som liknar ett 

måttband.  

 

Ett lantligt tema byggs fram i bilden då silverbesticken knutits ihop med hjälp av ett 

måttband, likt en kärve man samlar upp halmen på åkern med. Detta för tankarna till 

den internationella börskraschens efterdyningar, vilken präglade 1930- talets första 

hälft.77 1930- talet skulle därmed kunna kopplas ihop med en kärv tid, precis som 

                                                
77Hedqvist, Svensk form internationell design, 62.  
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bildens indexikala tecken förmedlar. Ovanför tallriken, till vänster i bild ligger en kork 

där en liten lapp sitter fäst i korken. På lappen står en text som är svår att tyda. Till 

höger om korken står en brun flaska som pryds av en bukett med rosa blommor med 

gröna blad. Intill flaskan står ett glas. Ovanför glaset står en text vilken lyder: " TIPS! 

Använd juteväv som duk - den finns att hitta i såväl byggvaruhus som i tygaffärer. Lufta 

väven väl innan användning. Under texten syns ett snirkligt streck. Klädnypan, flask- 

korken, papperspåsen och måttbandet målar upp en bild som förmedlar ett slags 

återbruk.  

 

Föremålen i bilden förmedlar ett slags "man tager vad man haver tänk", då bruksvaror 

återanvänts på nya, innovativa sätt. I texten som hör till bilden står det: "duka rustikt". 

Ordet rustikt för tankar till en lantlig kontext. Den konventionella analysen av bildtexten 

"duka rustikt" gör att man kan tänka på bilden i sig som rustik. Till vänster av den nyss 

beskrivna bilden, finns en bildtext rubricerad, vilken lyder: "Duka rustikt". Ordet rustikt 

kommer från latinets  ruʹsticus ’lantlig’, av rus ’landsbygd’ och har ofta avvänds till att 

beskriva en råhuggen stenyta och för imiterad puts, även kallad för bondrustik.78 

 

                                                
78 Nationalencyklopedin, rustik. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rustik-(2) 

(hämtad 2015-12-19) 
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3.1.5 1940- tal 

 
Bild från Vintageparty, Nordstedts, 2013, 120-121.  

 

I bildens denotativa nivå ser vi en bild av en dukning, där en vitfärgad, rundformad 

tallrik är centrerad. Den vita tallrikens konnotativa nivå skulle kunna kopplas till det 

vita porslinet, som blev vanligt förekommande runt sekelskiftet 1900. Det vita porslinet 

kom att stå för en slags folkbildning, vilken syftade till att hålla folket rent. Med hjälp 

av det vita porslinet kunde man då tydligare se smutsen.79 På tallriken ligger två kort 

placerade. På det ena kortet finns en byggnad tecknad och över byggnaden står texten 

"BRIGHTON". Kortet kröns av en röd kantlinje. Det andra kortet pryds av en blå, vit, 

röd- randig kantlinje. På kortet finns poststämplar i det högra, övre hörnet och i kortets 

vänstra del står det textat "Betty Lou". Korten medför konnoterar till brevväxling och 

med tanke på att det ena kortet har flera stämplar, kan kortet komma från ett annat land 

än där man mottagit kortet.  

 

                                                
79 Forty, Objects of desire: design and society 1750-1980, 167-168.  
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I bildens vänstra hörn ser vi en metalfärgad gaffel med ett svart skaft. Gaffeln påminner 

om Folke Arströms rostfria bestick Focus de Luxe som kom på 1950- talet och som 

indexikalt tecken pekar på en retrostil. Under tallriken finns ett flertal klisterlappar i 

olika färger och former, dessutom innefattas olika texter i lapparna. Bildens många 

klisterlappar, för tankarna till gamla resväskor, där dessa klisterlappar var vanligt 

förekommande, då det innebar ett slags resebevis. Över tallriken står en liten flaska med 

ett vinrödfärgat innehåll. Flaskan kröns av en guldfärgad kork och på flaskans etikett 

står det bokstaverat "EXPRESS N 587". Flaskan och dess innehavande text går att 

associera till resande då denna typ av flaskor kallas för avec och serveras ofta vid 

långresor. Till flaskans högra sida står en bronsliknande miniatyr av en Eiffeltornet. 

Intill byggnaden står en miniatyr av en röd buss, vilken liknar en dubbeldäckare. 

Miniatyren av dubbeldäckaren för tankarna till Storbritannien där dubbeldäckare är 

vanligt förekommande. Miniatyren av Eiffeltornet för tankarna till Paris.  

 

Bildens färgskala, vilken består av vitt, blått och rött förstärker miniatyrskulpturernas 

kopplingar till de Europeiska huvudstäderna då både Englands och Frankrikes flaggor 

innehar dessa färger. Till höger sida om bilden står med fet text, rubriken: "Vik 

aerogram". Ordet aerogram kommer av Grekiska språkets aēʹr ’luft’ och graʹmma 

’skrivelse’ och blev en benämning på flygpostbrev som tidigare flögs över världen, utan 

portotillägg. aerogrammet bestod ofta av ett tunt brevpapper, vilket efter vikning 

fungerade som ett kuvert.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Nationalencyklopedin, aerogram. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aerogram (hämtad 2015-12-19) 
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4 Tolkningar av resultatet  
 

 

I följande text genomförs en tolkning av det resultat som analyserna gett. Detta görs i 

relation till det syfte och frågeställningar som studien har för avsikt att svara på med 

hjälp av de teorier och metoder som används i arbetet. De frågor som studien har för 

avsikt att svara på är följande: Vilka typer av föremål förekommer i den nyutkomna 

vintageboken och vad säger dessa om vår samtid? Finns det några skillnader/likheter i 

hur årtiondena framställs i designhistorieböckerna om man jämför med vintagebilderna? 

Utifrån dessa frågeställningar diskuteras nedan varje årtionde från sekelskiftet 1900 

fram till och med 1940- talet. Genom de semiotiska bild och textanalyserna som 

genomförts har vi fått en klarare bild om hur varje årtionde representeras.  

 

I sekelskiftsbilden breder den vita duken ut sig, vilket ger en ren och ljus känsla. I 

designhistorieböckerna belyses också där en ren och enkel form av ornamentik under 

denna tid. Det går därför att göra en koppling till nationalromantiken, då det finns 

blomster med i bilden, blomster som Verner von Heidenstam belyser i dekorationens 

tjänst. Tallrikarna, besticken och den handgjorda fröpåsen ger ett hantverksmässigt 

intryck, vilket kan kopplas till sekelskiftets kärlek för just hantverket. Man skulle kunna 

göra kopplingar mellan Wilhelm Kåges arbetsservis, eftersom att den, precis som 1910- 

talsbildens porslin går i vitt och har blåa, men även röda detaljer. Hedqvist skriver om 

Kåges servis, vilken hämtat inspiration från 1700- talet. Adrian Forty skriver också i sin 

tur om porslintillverkaren Josiah Wedgwood och hans företag. Wedgwood startade sin 

produktion i England redan 1759.81 Forty skriver vidare om hur hygien blev allt 

viktigare under början av 1900- talet, vilket förde med sig en rad 

samhällsförändringar.82 Ett exempel på så kallade hygienobjekt som kom under denna 

tid är vita badkar, vilka skulle bilda det brittiska folket i hygien. Det vita porslinet skulle 

därför kunna kopplas ihop med 1910- talets rådande folksjukdomar, vilka skapade ett 

bärande tema för design och produktion. Det vita porslinet blev kanske på så vis en 

bildande faktor för folket som kunde se att det vita lätt blev smutsigt.83 

 

                                                
81 Forty, Objects of desire: design and society 1750-1980, 29.  
82 Ibid., 167.  
83 Forty, Objects of desire: design and society 1750-1980, 167-168.  
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Det som först fångade mitt intresse i bilden av 1920- talet var den lyxiga 

framställningen av alla förgyllda föremål. En framställning som verkliggörs även i 

designhistorieböckerna då de nämner 1920- talets ekonomiska uppsving, vilket passade 

borglighetens resurser. Det förgyllda kanterna i det vita porslinet, gör att tankarna går 

till Wilhelm Kåges ändamålsenliga serviser, vilka blev statussymboler under 1920- 

talet. I 1930- talsbilden återges till skillnad från 1920- talsbilden en med lantlig 

atmosfär. Här tar man tagit tillvara på bruksföremål som står för funktionalitet, så som 

klädnypan, papp-påsen, korknamnskylten, flaskan och måttbandet. Porslinet som finns 

med i bilden påminner mycket om emalj, vilket är ett slitstarkt och tåligt material som 

förbättrar föremålens nötningsegenskaper.84 Wilhelm Kåge lanserar under 1930- talet 

bruksporslinet praktika. Ett porslin som påminner mycket om porslinet som finns med i 

bilden. Glaset, flaskan och besticken visar ett geometriskt formspråk, något som också 

designhistorieböckerna förtäljer.  

 

Likheterna mellan vintagebokens bilder och designhistorieböckerna visas många gånger 

från sekelskiftet 1900, 1910- talet, 1920- talet och 1930- talet. Det är diskrepansen 

mellan 1940- talsbilden och så som 1940- talet beskrivs i designhistorieböckerna som 

jag finner vara det mest intressanta med studien. Det är här som de mest tydliga 

skillnaderna mellan vintageboken och designhistorieböckerna visas upp. En gaffel som 

kommer från 1950- talet  blandas tillsammans med med många dekorativa detaljer så 

som klisterlapparna och miniatyrer i 1940- talsbilden. Andra världskriget drabbade 

världen under 1940- talets första hälft och på grund av det fick människor svårt att resa. 

Trots svårigheterna med att resa under kriget, så fanns det med stor sannolikhet 

drömmar om att få möjligheten att en dag kunna göra det. Bildens objekt 

associationernas till resande, något som därmed känns orealistiskt för bilden av 1940- 

talet. Kanske är det snarare bricoleurernas subjektiva önsketänkande och deras egna 

drömbild av 1940- talet? Något som i och för sig stämmer överens med bilden är det 

Brunnström skriver om, nämligen 1940- talets ökade intresset för inredning i hemmets 

sfär. Aerogrammet vittnar också om en autentisk framställning av tidsepoken, då det var 

vanligt att man skickade denna typ av post.  

 

                                                
84 Nationalencyklopedi, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emalj-
(materialteknik) (Hämtad: 10-05-16).  
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Om bilderna inte haft med någon beskrivande bildtext, skulle man eventuellt haft 

svårare att förstå vad bilderna vill fokusera vid. Genom bildtexterna, ger man ögat ett 

riktat fokus till vad som är det väsentliga i bilden, trots att tallrikar, bestick och glas som 

bildtecken vittnar om dukade bord.  

 

I och med att studien analyserat både bilder och skriftigt innehåll, så kan man säga att 

ett brett eklektiskt material tolkats. Av de analyser som genomförts, har studien kommit 

fram till att bilderna skapar en eklektisk inredningsstil, då man återanvänt gamla 

föremål i en nutida kontext. Dessutom används ofta ett äldre språkbruk för att beskriva 

bildernas innehåll. Föremålen i bilderna skulle många gånger kunna kopplas till bilden 

av lyx och överflöd, något som sätter deras sociala effekter i överklassens rum. Detta 

eftersom bildernas välputsade fasad inte visar på något lägre socialt skikt i relation till 

överklassens skikt. Den enda bilden skulle i så fall vara bilden av 1930- talet, där 

associationer till en kärv tid gestaltas. Detta innebär, enligt mig att endast en del av 

"historien" upp, vilket jag ser som problematiskt hos vintagebilderna. 

 

Det förekommer tillhörande bildtexter till bilderna, vilka på ett beskrivande och 

belysande sätt vill säga vad som är det viktiga med bilden och det man ska fokusera på. 

Ett exempel på det är bildtexten till den bild som ska belysa 1920- talet. I bildtexten står 

det: "Duka till flärdfull fest!". Utifrån det som Baudrillard skriver om identitetsskapande 

i det postmoderna samhället så är det inte varan i sig som konsumeras, utan en 

föreställning om den sociala statusen. I och med detta uttalande så finns det alltså 

skillnader i hur man kan konsumera olika varor. I vintageböckerna förekommer ofta 

uttryck om att skapa sin egna personliga stil och att låta sin egen identitet sätta prägel på 

inredningsstilen. Detta skulle kunna kopplas till det Baudrillard skriver om angående 

identitet, då han kopplar vidare till konsumtion. Det är enligt Baudrillard inte varan i sig 

som konsumeras, utan föreställningen om att social status uttrycks genom ”skillnad” i 

konsumtion av olika varor. Ur de semiotiska analyserna av bilderna går det att se ett 

mönster där man försökt koppla dukningarna till äldre epoker och därigenom har det 

skapats en slags stil. Stilen skulle då kunna påstås vara bricholeurernas personliga 

stilidentitet som de låtit sätta prägel på i de dukningar som finns representerade i boken.  
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Flera av de föremål som finns med i bilderna, som exempelvis flaskan i 1910- tals 

bilden, som gjorts om till en namnskylt, kan kopplas till det Sparke skriver om 

begreppet housecraft. Sparke beskriver hur begreppet fötts ur det kvinnliga 

hushållsarbetet, vilket ofta handlat om kreativa dekorationer, stämmer till viss del ihop 

med bildernas innehåll. Genom bildernas tillvaratagande av föremål, skapas än idag 

identitetsskapande arrangemang, en tradition som levt vidare in i 2000- talet. Precis som 

Sparke beskriver att de modernistiska hushållsmanualerna blandade nuet med det 

förflutna, så kan också Vintagepartys bilder vittna om en spänning mellan olika 

perioder. Ett intressant tema på vidare forskning, vore att undersöka om dessa bilder är 

lika underminerade och värderas på samma sätt som dåtidens hushållsmanualer.85  

 

I relation till Sparkes teori om att kvinnan blivit inhyst i hemmets miljö, alltså 

värdesystemets andra led, skulle kunna betraktas som en förstärkning av bricholeurernas 

könsidentiteter. Detta eftersom det är tre kvinnor som valt ut bildernas föremål och 

sedan placerat dessa i vad som liknar hemmiljöer.86
 Sparke skriver också om 

identitetsskapandet som något som den postmodernistiska formgivaren skapar då den 

ger ett utrymme för individens valmöjlighet bland varor.87 Eftersom det i bilderna har 

blandats ihop olika föremål, utan att styras av några regler, ser jag bildmaterialet som 

postmodernt. För de konsumenter som köper vintageboken och som önskar skapa 

liknande dukningar, lämnas därför stora möjligheter för konsumentens egna identitet. 

Konsumentens identitet kan därför komma att speglas i dennes egna tolkning av vardera 

årtiondes dukade bord.  

 

Sparke skriver om nischmarknader, vilket innebär att varor kunde riktas till olika typer 

av kulturellt definierade konsumentgrupper. det vanligaste var att dessa vände sig till 

kvinnliga konsumenter och därmed gjorde skillnad mellan könen.88 Sparkes teori om 

nischmarknader skulle kunna kopplas till vintagebilderna genom att föremålen utifrån 

de semiotiska analyserna nu kunnat koppla vidare till symboler. Därmed inte sagt att 

bilderna gör skillnader mellan könen, utan snarare att man eventuellt kan sägas rikta 

fokus till en specifik nichmarknad / kulturellt definierad grupp av människor som 

                                                
85 Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste, 107. 
86 Ibid., 4-8.  
87 Ibid., 166-167.  
88 Ibid., 166. 
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uppskattar vintagebetingade och eklektiska sammansättningar av föremål. Det är svårt 

för mig i denna studie att analysera om bilderna är baserade på stereotyper som skulle ta 

hänsyn till ett specifikt kön. Detta är något som jag lämnar till framtida studier att 

forska vidare kring. 

 

Sparke skriver om postmodernismens viktigaste budskap, nämligen att riva barriären 

mellan högkulturen och populärkulturen. I denna studie skulle man kunna koppla 

Sparkes teori till att designhistorieböckerna hittills, och kanske fortfarande främst kan 

kopplas till att vara en form av högkultur. Kanske är det så att vintagebilderna, vilka 

inte är kopplade till någon forskning kan anses vara en form av populärkultur.  

 

Forskaren Ann Thorpe skriver om hur postmodernister ofta arbetat och arbetar för att så 

att säga "lätta upp" och därmed återinföra det roliga, infallsrika och lustfyllda. Man 

skulle kunna koppla detta till att bricholeurerna lägger in en viss mening i de föremål 

som valts ut i och med att tanken är att varje bild ska representera ett specifikt 

decennium.89 Det faktum att bilderna idag ska försöka efterlikna svunna tider, närmare 

bestämt det tidiga 1900- talet, säger något om den tid vi lever i idag. Genom att 

återanvända redan producerade produkter, skulle man kunna ana bricoleurernas vilja att 

protestera mot vår tids produktkonsumtion. Bilderna som analyserats presenterar ofta en 

eklektisk blandning av föremål, vilka härstammar från olika historiska kontexter. 

Bildernas olika teman målas upp med hjälp av bildtexterna och det formspråk som 

vardera bild förmedlar. Föremålen som finns med i bilderna skulle kunna kopplas ihop 

med ett miljö och hållbarhetstänk då flera av föremålen återbrukats. Man har inte bara 

återvunnit föremål, utan även återanvänt ett äldre språkbruk, då flera av orden vanligtvis 

inte används i vår samtida kontext. Ett exempel på det är ett uttryck som "svunna tider", 

vilket går att läsa i boken och det är även därför som jag valt att ha med detta uttryck i 

uppsatsens underrubrik. Återanvändandet av föremål, men också av språkbruket går att 

koppla till det Thorpe skriver om i sin forskning.90  

 

 

 

                                                
89 Sparke, As long as it's pink: the sexual politics of taste, 20.  
90 Thorpe, Design för hållbar utveckling.   

 



  
 

32 

5 Diskussion  
 

 

Vintagebilderna avslöjar inte ett så tydligt mönster i hur alla tidsperioder hämtat 

inspiration av varandra, istället är detta något som designhistorieböckerna flätar 

samman. Bilderna visar oftast stereotypa exempel på hur varje årtionde tolkats, kanske 

är detta ett sätt att hålla isär perioderna i fråga? Kanske är det just i och med detta som 

Vintagepartys bilder avslöjar att de är producerade i en nutida kontext? Jag anser att 

detta är en stor anledning till att jag själv inte uppfattar bilderna som tillräckligt 

autentiska och istället uppfattar dem som nyproducerade. Det som är intressant med 

denna uppfattning är hur vi ska kunna veta vart vi ska dra gränsen för vad som  

uppfattas som autentiskt? Jag tror att det måste vara upp till var och en att själv ta 

ställning till denna fråga. Det viktiga enligt mig är dock att vi får upp denna diskussion 

till ytan och börjar ifrågasätta vad vintage egentligen skapar.  

 

Vintagebilderna säger kanske mycket om den tid vi lever i idag? Återanvändandet av 

gamla föremål har kanske aldrig känts mer rätt i och med vår tids miljöpåverkan. I 

designhistorieböckerna har jag uppmärksammat att det ofta skrivs om de män som 

designat föremål under det tidiga 1900- talet. I vintagebilderna försvinner denna 

historiska framställning, vilket gör att vintagebilderna inte i samma utsträckning har ett 

fokus på vem som producerat föremålen i fråga. Istället blir samansättningarna av 

föremålen det som är det väsentliga.  

 

I de identitetsskapande och postmoderna teorierna skriver Sparke om att det skulle 

finnas en specifik kvinnlig identitet. Detta är något som jag här med vill passa på att 

belysa att jag personligen ställer mig kritisk till. Själv anser jag att det eventuellt finns 

en specifik nischmarknad/ kulturellt definierad grupp som uppskattar denna stil, utan att 

det ska behöva kopplas till det kvinnliga könet.  

 

I den inledande delen av uppsatsen, skrev jag om hur introduktionsbilden i boken 

Vintageparty, målar upp en föreställning om vad som kategoriserar 1920- talet. Det 

skapas säkerligen många frågetecken gällande bilder som liknar de som analyserats i 

uppsatsen och många gånger tror jag att man hade behövt ta upp bilder likt dessa till 

ytan. Detta för att kunna diskutera autenticiteten och därmed inte bara "köpa" konceptet 
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rakt av. Därmed inte sagt att bilder som dessa inte ska finnas, det som saknas enligt mig 

är bara en kommunikation och analytisk del som jag många gånger anses saknas idag. 

Min förhoppning till framtiden är att man ska forska mer kring detta fenomen. Jag 

hoppas och tror även att det är fler än jag som funderar över det glapp som uppstår då 

nyskapade bilder,  ska föreställa bilder av "svunna tider". Kanske skulle man kunna 

nyttja och därmed introducera dessa bilder dagens historieläsning. Det skulle kanske 

kunna bli en intressant och nytänkande kontextuell koppling till historien? 
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